
เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๕๘ ๑ 
 

©2016 www.sa-ngob.com 

เทศน์เช้า วนัที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 
ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

เราตอ้งอยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริง โลกแห่งความเป็นจริง สุขก็รู้ว่าสุข ทุกขก์็รู้วา่ทุกข ์
แต่เราตอ้งอยูก่บัสังคมโลก สังคมโลก เห็นไหม มนุษยเ์กิดเป็นสัตวส์ังคม ถา้มนุษยเ์ป็นสัตว์
สังคม เราอยูก่บัสังคม ถา้เรามีคุณธรรมในหวัใจของเรา น่ีเขาใหธ้รรมเป็นทานๆ ใหธ้รรมเป็น
ทาน แลว้ธรรมของใครล่ะ ใหธ้รรมเป็นทานเพราะลทัธิศาสนาอ่ืนเขาก็ว่าเป็นธรรมเหมือนกนั 
แต่ถา้เป็นธรรมของเรา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใหเ้ช่ือกาลามสูตร กาลามสูตร ความ
เช่ือ กาลามสูตรคือพิสูจน์ไง พิสูจน์ในหวัใจของเรา ถา้พิสูจน์ในหวัใจของเรา เห็นไหม 

คนมองขา้ม มนัมองเห็นเร่ืองของศาสนาเป็นของเลก็นอ้ย แต่เร่ืองศาสนาเป็นของ
เลก็นอ้ยนะ เร่ืองศาสนาน่ีเป็นเร่ืองธรรมประจ าชีวิตเลย ถา้คนมีคุณธรรม เดก็ท่ีมีคุณธรรมข้ึนมา 
เดก็ท่ีเมด็ในมนัดีคือจิตเขาดีนะ เขาดีมาตั้งแต่เดก็ๆ เขาดีกนัตั้งแต่เดก็ๆ เดก็ๆ ของเขานะ เขาว่า
นอนสอนง่ายของเขา เขามีกตญัญูกตเวทีของเขา แลว้ถา้มนัโตข้ึนมา ถา้น ้าใจของเขา น ้าใจของ
เขา คือเขาไม่หาฟืนหาไฟใส่หวัใจของเขา เขาอยูใ่นสังคมอยา่งนั้นนะ อยูใ่นโรงเรียน อยูใ่นหมู่
เพื่อน เพื่อนจะชกัจูงไปไหนเขาก็มีหลกัมีเกณฑข์องเขา แลว้เขาสามารถโนม้นา้วใหเ้พื่อนของ
เขาเขา้สู่สัจจะ เขา้สู่หลกัความจริงนั้นไดด้ว้ย นัน่คือเมด็ในของเขา ถา้เมด็ในของเขา จริตนิสัย 
คนไดส้ร้างของเขามา 

คนไดส้ร้างมา การเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เพราะการเวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ดูองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นพระโพธิสัตว ์สร้างแต่คุณงามความดี สร้างแต่คุณงามความดีมา 
แต่ขณะท่ีสร้างคุณงามความดีมานะ เวลาเราไปศึกษาประวติัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใน
สมยัเป็นพระโพธิสัตว ์ มนัเศร้าใจ เสียเปรียบเขาทั้งนั้น เสียเปรียบเขาทั้งนั้น ท าคุณงามความดี
เสียเปรียบเขาทั้งนั้น แต่ความเสียเปรียบอยา่งน้ีมนัเสียเปรียบเพราะใจรัก ใจมนัรัก ใจมนัเห็นคุณ
งามความดี ถา้ใจเห็นคุณงามความดีอยา่งนั้น ท าคุณงามความดีอยา่งน้ีได ้ ถา้ท าคุณงามความดี
อยา่งน้ีได ้จริตนิสัยของเขา เขามีจุดยนืของเขา  
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ในสมยัปัจจุบนัน้ีการศึกษาเจริญ ทางวิทยาศาสตร์เจริญ เวลาใครจะมีลูกคนแรก เปิด
ต าราเล้ียงลกู เพราะฝร่ังมนัคิดไวใ้ห ้ ตอ้งเล้ียงลูกอยา่งนั้น...เล้ียงลูกก็เล้ียงอยา่งนั้นน่ะ มนัเป็น
สภาวะแวดลอ้ม แต่จิตใจของเขาล่ะ หวัใจของเขาล่ะ ถา้ของเขาเป็นความจริงของเขา ถา้เป็น
ความจริงของเขานะ มนัจะอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มดีหรือสภาวะแวดลอ้มท่ีเลวทรามขนาดไหน ถา้
จิตเขาดี เขามีจุดยนืของเขา เขาไปของเขาได ้ แต่สภาวะแวดลอ้มก็มีความส าคญั มีความส าคญั
เพราะว่าในสมยัปัจจุบนัน้ีโลกร้อนๆ เขาก าลงัโทษช้ีน้ิวไปประเทศอ่ืนทั้งนั้นน่ะ ประเทศอ่ืนท า
ใหโ้ลกร้อน ท าใหโ้ลกร้อน ท าทุกคนน่ะ โดยความเป็นมนุษย ์ มนุษยข์บัของเสียของมามนัก็ท  า
ใหโ้ลกร้อนแลว้ ค าวา่ “โลกร้อนๆ” ช้ีคนอ่ืนทั้งนั้นน่ะ 

น่ีก็เหมือนกนั เราคิดแต่ช้ีไปส่ิงภายนอกๆ สภาวะแวดลอ้มท่ีมนัจะดีมนัก็ดีของมนั ค าว่า 
“ดี” สภาวะแวดลอ้มก็มีความส าคญั ส าคญัว่าเราอยูแ่ลว้สุขสบาย แต่ความสุขสบายเป็นผลของ
วฏัฏะ ท่ีว่าฟังธรรมๆ สัจธรรมอนัน้ี สัจธรรมอนัน้ีมนัเขา้สู่หวัใจของเรา ถา้หวัใจมนัมีสัจธรรม 
มนัจะอยูใ่นกองฟืนกองไฟขนาดไหน หวัใจก็ไม่เร่าร้อนไปกบัเขา จะไปอยูใ่นภมิูอากาศท่ีมนั
ลบขนาดไหน เราก็ไม่เยอืกเยน็ไปกบัเขา มนัแกไ้ขได ้มนัแกไ้ข ถา้หวัใจท่ีเป็นธรรมมนัแกไ้ขได้
เพราะอะไร เพราะมีสติมีปัญญา มนัชุ่มช่ืน มนัมีสติปัญญาพร้อมท่ีจะแกไ้ข 

แต่หวัใจมนัเป็นทุกขน์ะ มนัเจอส่ิงใดเลก็นอ้ย มนับ่นว่าทุกข ์สภาวะแวดลอ้มก็ปกติ เขา
อยูก่นัสุขสบาย แต่เราหนาวนกั ร้อนนกั มนัว่าของมนัไป เพราะอะไร เพราะจิตใจอ่อนแอ น่ีไง 
ธรรม ท่ีธรรมส าคญั ส าคญัตรงน้ีไง ส าคญัถา้เรามีสติปัญญาข้ึนมา มนัจะหนาวนกั มนัจะร้อน
นกั ดูสิ ในภมิูอากาศท่ีติดลบ เขาก็มีมนุษยอ์ยูอ่าศยั เขาก็ด  ารงชีพของเขาได ้ ด ารงชีพของเขาได้
เพราะอะไร เพราะเขามีสติปัญญาของเขา เขาเอาตวัรอดของเขาได ้ เราอยูใ่นประเทศท่ีร้อน ร้อน
ช้ืน เราก็เอาชีวิตของเรารอดได ้เพราะเรามีสติปัญญาของเรา มีสติปัญญา 

ดูบา้นทรงไทยสิ เขาสร้างไวพ้น้น ้าใหใ้ตถุ้นมนัสูง ใหน้ ้ ามนัท่วม แลว้เวลาอากาศมนัก็
หมุนเวียน “อยากจะอยูบ่า้นทรงสเปน แลว้ก็ใหน้ ้ ามนัท่วม” น่ีไง สภาวะแวดลอ้มๆ ถา้สภาวะ
แวดลอ้มท่ีมนัฉลาด ถา้มนัฉลาด มนัเอาตวัรอดไดไ้ง ฟังธรรมๆ เพื่อเหตุน้ีไง 

แลว้ใหธ้รรมชนะซ่ึงการใหท้ั้งปวง แลว้ใหธ้รรมๆ ใหส้ติปัญญา ใหส้ติปัญญา เห็นไหม 
เด๋ียวน้ีลิขสิทธ์ินะ มนัฟ้องเอา ไปศึกษาของมนัสิ มนัฟ้องเอาดว้ย แต่ถา้มนัเป็นเร่ืองของ
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สาธารณะนะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกพระอานนทน์ะ “อานนท ์ ไม่มีก ามือในเรา 
มือเราแบตลอด” 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ทา้พิสูจน์เลย ทา้ใหเ้รากระท า ใหธ้รรมชนะ
ซ่ึงการใหท้ั้งปวง ใหธ้รรม สัจธรรมในหวัใจ ถา้ใหแ้ลว้มนัซาบซ้ึง มนัซาบซ้ึง ๒,๐๐๐ กว่าปี
มาแลว้เรายงักราบถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ดูสิ 
เผชิญกบัพญามาร เผชิญกบักิเลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ชนะมารมา “เราเป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟองอวิชชา
ออกมา” เราก็ไปศึกษาฟองอวิชชา ศึกษาว่าไข่มนัเป็นอยา่งไร เปลือกไข่เป็นอยา่งไร กจูะทุบ
เปลือกไข่ใหไ้ดเ้ลย แต่มนัไม่ไดศึ้กษาใจของมนัเลย  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ชนะมารๆ เป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟองอวิชชาขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ออกมา เวลาเราเวียนว่ายตายเกิดข้ึนมา เราก็มีภพมีชาติของเรา เราก็
มีอวิชชา มีฟองไข่ท่ีมนัครอบง าหวัใจเราน่ีไง มนัจะเจาะฟองไข่ก็ตอ้งเจาะฟองไข่ในหวัใจของ
เราสิ เราศึกษาแลว้เราก็มาศึกษาคน้ควา้ของเรา หาหวัใจของเรา ถา้เราเจาะฟองไข่ของเรา เราจะ
พน้จากกิเลสตณัหาความทะยานอยาก พน้จากส่ิงท่ีครอบง า ส่ิงท่ีครอบง าคืออะไร ความขดัอก
ขดัใจ ความไม่พอใจ ความดีดดิ้นในหวัใจทั้งนั้นน่ะ ทั้งนั้นเลย  

“มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา เราจะไม่ด าริถึงเจา้ เจา้จะเกิดบนหวัใจของเรา
ไม่ไดอี้กเลย” 

ความคิด ความคิด ความปรุง ความแต่งครอบง าหวัใจเรา เกิดจากความด าริ ความด าริมนั
จะคิด มนัจะหาหนทาง มารมนัเกิดมาพร้อม “เธอเกิดจากความด าริของเรา เราจะไม่ด าริถึงเจา้ 
เจา้จะเกิดบนหวัใจเราไม่ไดอี้กเลย” เห็นไหม โล่งโถง ไม่มีส่ิงใดกดดนัเลยล่ะ มีวิหารธรรม มี
ความสุขมาก มีความสุขมาก หลวงตาท่านพดูบ่อย ตั้งแต่วนัส้ินกิเลสมา ไม่มีกิเลสตวัไหนจะเกิด
ข้ึนมาไดอี้กในใจของครูบาอาจารยเ์ราเลย ตั้งแต่วนัส้ินกิเลส ตั้งแต่วนัท าลายอวิชชา ท าลายพญา
มารไปแลว้ จบ! ไม่มีอะไรจะเกิดข้ึนมาไดอี้กเลย 

“มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา เราจะไม่ด าริถึงเจา้ เจา้จะเกิดบนหวัใจเราไม่ไดอี้ก
เลย” แต่หลวงตาท่านท าโครงการช่วยชาติ ท่านใชค้วามคิด ท่านใชปั้ญญาของท่าน เห็นไหม 
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ปัญญาอยา่งน้ีมนัเป็นปัญญาของธรรม ปัญญาท่ีจิตใจมนัเป็นธรรมแลว้ จิตใจเป็นธรรมแลว้ไม่มี
ฝักไม่มีฝ่าย ไม่มีนอกไม่มีใน ไม่มีส่ิงใดทั้งส้ิน แต่มนัมีธาตุขนัธ์ไวป้ระจ าโลกไง  

เราเกิดมา เกิดจากพ่อจากแม่ เราเกิดจากชาติตระกลูนั้น เราก็เป็นคนท่ีชาติตระกลูนั้น 
หวัใจของเราท าคุณงามความดีของเรา เราท าคุณงามความดีเพื่อสาธารณะ เวลาเกิดมาแลว้มนัมี
อวิชชา มีฟองไข่มนัครอบง าไวน้ะ มนัก็คิดแต่ตวัตนมนัเท่านั้นน่ะ แต่มนัท าลายอวิชชา ท าลาย
ฟองไข่แลว้มนัคิดถึงสาธารณะประโยชน์ คิดต่างๆ แลว้ตวัใจพน้แลว้ดว้ย 

ถา้ใหธ้รรมเป็นทานๆ ใหธ้รรมจากตรงน้ีไง ถา้ตรงน้ีมนัเป็นธรรม ส่ิงท่ีเป็นธรรมแลว้ 
มนัเจือจานไปแลว้มนัจะมีกิเลสท่ีไหน ความเป็นธรรมในหวัใจไง แต่ถา้มนัมีแง่มีงอนในหวัใจ 
ติดตนเอง ติดหวัใจน้ีแน่ะ ติดความคิดเราน่ี “พดูไปแลว้เราจะไดอ้ะไร จะท าอะไรเราคิดเลยว่าเรา
จะไดอ้ะไร” 

มนัจะไดอ้ะไรอีกล่ะ มนัจะเอาไวต้ายใช่ไหม มนัตอ้งท าลายมนัก่อนไง ถา้ท าลายมนัแลว้
มนัไม่มีตวั มนัจะไดอ้ะไร มนัไม่เอาอะไร มนัไม่มีอะไร มนัไม่ไดอ้ะไร มนัไม่ตอ้งการอะไร แต่
มนัท าเพื่อโลกไง ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ใหธ้รรมเป็นทานไง มนัไม่มีอะไร 
ไม่ไดอ้ะไร ไม่ตอ้งการอะไร มนัมีอะไรล่ะ แต่ถา้มนัมีกิเลสนะ “เราจะไดอ้ะไร ถา้ไม่ไดไ้ม่พดู 
ถา้ไม่ไดไ้ม่บอก” ใหธ้รรมเป็นทานใช่ไหม แต่ถา้ใหธ้รรมเป็นทานมนัเป็นสาธารณประโยชน์
ทั้งนั้น  

ผลของวฏัฏะๆ ใครเห็นจิตท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เกิดแต่ละภพแต่ละชาติ เวลาเกิด
เป็นทิพย ์ เกิดเป็นเทวดา ของเป็นทิพยห์มดเลย เอง็อยา่ตายจากตรงนั้นนะ รักษาไว ้ สมบติัทิพย์
อนันั้นน่ะ เวลาคนหมดอายขุยั แสงความเป็นทิพยน์ั้นมนัเร่ิมจางลงๆ คือหมดอาหาร คนหมด
อาหารอยูไ่ม่ได ้วิญญาณาหาร ผสัสาหาร เวลาเป็นพรหม หมดอายขุยั เขาหมดอาหาร หมดความ
เป็นอยูข่องเขา คนไม่มีอาหารกิน คนไม่มีการสืบต่อชีวิต มนัอยูไ่ดไ้หม? มนัอยูไ่ม่ไดห้รอก ผล
ของวฏัฏะๆ 

น่ีก็เหมือนกนั เราเกิดมาแลว้ ท่ีว่า เราจะไดอ้ะไร จะเป็นอะไร อยากไดอ้ะไร แลว้ของเอง็
หรือ ของเอง็จริงหรือเปล่า แต่ถา้มนัมีสติมีปัญญา ใหฟั้งธรรมๆ ใหธ้รรมชนะซ่ึงการใหท้ั้งปวง 
เรามีแลว้เราเจือจานเขา เราใหเ้ขา เราใหเ้ขาดว้ยความภมิูใจของเรา เราไม่ใช่ใหเ้ขาดว้ยว่ายอม
จ านนกบัเขา เขาบีบบงัคบัจะเอา เราไม่ให ้ แต่ถา้เรามีศรัทธามีความเช่ือของเรา เราทะนุถนอม
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ของเรา เราเพื่อประโยชน์ของเรา เราจะให ้ ท าไม จะให ้ เออ! ใหด้ว้ยความพอใจ น่ีเราจะให้ 
เพราะอะไร เพราะไม่ไดอ้ะไร ไม่มีอะไร ไม่อยากไดอ้ะไร แต่จะให ้ถา้ให ้ น่ีไง ถา้มนัคิดใหไ้ด้
ตามความเป็นจริง ถา้จิตใจเป็นธรรมๆ ใหธ้รรมชนะซ่ึงการใหท้ั้งปวง เพราะใหอ้ยา่งน้ี แต่ถา้มนั
เป็นกิเลสนะ ใหไ้ปแลว้มนัจะไดส่ิ้งตอบแทนเท่าไร ไดอ้ะไรคืนกลบัมา ถา้คืนกลบัมาแลว้มนัจะ
ไดป้ระโยชน์อะไร  

ท าบุญท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ ปฏิคาหก เราขวนขวายนะ เกิดมาปากกดัตีนถีบหาปัจจยัเคร่ือง
อาศยัเพื่อด ารงชีวิต เราหามาดว้ยความทุกขค์วามยาก เราหามาแลว้ก็เป็นสมบติัของเรา หามาแลว้
เราจะใหค้นอ่ืนไดอ้ยา่งไร ถา้ใหก้็ใหแ้ต่ลูกหลานของเรา แต่เพราะเรามีสติมีปัญญาของเรา เราหา
มาแลว้ ปฏิคาหก หามาดว้ยความทุกขค์วามยาก หามาดว้ยความประหยดัมธัยสัถ ์ เราหาของเรา
มา ของของเรา แลว้เราจะให ้ใหเ้พื่ออะไรล่ะ เราจะใหเ้พื่ออะไร  

ถา้มีสติปัญญานะ เราใหด้ว้ยน ้าพกัน ้าแรงเรานะ ส่ิงท่ีเราให ้ เราใหเ้พราะอะไร เราให้
เพราะเราเช่ือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เพราะเช่ือรัตนตรัย เราเช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ว่าการเสียสละ การสร้างอ านาจวาสนาบารมีของเรา เราท าเพื่อประโยชน์กบัเรา แลว้ใหท่ี้
ไหน 

ปฏิคาหก หามาดว้ยความยากล าบาก เวลาความสุจริต ความถูกตอ้งดีงาม เวลาจะใหม้นัก็
ตอ้งมีสติปัญญานะ ใหแ้ลว้ ใหแ้ลว้สบายใจ ใหแ้ลว้เป็นประโยชน์ไหม เราเห็นน่ะ ดูสิ เราให้
หลวงตาไป หลวงตาท่านท าประโยชน์เพื่อชาติ ของท่ีเป็นวตัถุ ใครเก็บไวไ้ม่ไหวหรอก มนั
เยอะแยะไปหมด แต่ท่านใหม้าแลว้ท่านก็เสียสละของท่าน เสียสละเพื่ออะไร? เสียสละเพื่อไอต้า
ด าๆ เสียสละเพื่อพวกเรา เสียสละเพื่อใหอ้ยูใ่นชาติดว้ยความมัน่คง เสียสละใหเ้ราอยูมี่ความเป็น
สุขไง ท่านเสียสละของท่าน เวลาเราให ้ผูใ้ห ้ปฏิคาหก 

ผูรั้บ ถา้มนัมีความขุ่นขอ้งหมองใจ ถา้ใหไ้ม่ถูกใจ ไม่อยากได ้ ถา้ใหถู้กใจ “โอโ้ฮ! โยม
มาจากไหน โยมสุดยอดเลย” ถา้ใหถู้กใจ ถา้ใหไ้ม่ถกูใจมนัไม่พอใจนะ น่ีไง ปฏิคาหกไง 

มนัอยูท่ี่อ  านาจวาสนาบารมีนะ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านอยูใ่นป่าในเขาของท่าน เห็นไหม 
เวลาเราอยูก่บัหลวงปู่ เจ๊ียะ หลวงปู่ เจ๊ียะบอก “คิดถึงหลวงปู่ มัน่ทีไรนะ ถา้เห็นอาหารท่ีมนัมี
คุณภาพ ร้องไหทุ้กที” เพราะท่านเป็นคนอุปัฏฐาก หลวงปู่ เจ๊ียะกบัหลวงตาท่านเป็นคนอุปัฏฐาก
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บาตรของหลวงปู่ มัน่ ท่านเป็นคนจดัอาหารใส่บาตรหลวงปู่ มัน่เอง ท่านเป็นคนเห็นว่าหลวงปู่
มัน่ฉนัอะไร ด ารงชีวิตอยา่งไร 

หลวงปู่ เจ๊ียะ ถา้มีอาหารดีๆ ท่านจะน ้าตาไหล เราอยูก่บัท่าน เราถามว่า “หลวงปู่ ร้องไห้
ท  าไม” 

“คิดถึงหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ไม่เคยไดป้ระสบพบเห็นอาหารอยา่งน้ีเลย ไม่เคยเห็น 
หลวงปู่ มัน่ไม่เคยเห็น” แลว้ท่านเป็นคนจดับาตร ท่านเป็นคนเอาอาหารใส่บาตรให ้หลวงปู่ เจ๊ียะ
กบัหลวงตาท่านเป็นคนสืบต่อกนัมา แลว้ท่านเป็นคนจดับาตรให ้ คือเราเป็นคนเอาอาหารให้
ท่านฉนั เราเห็นน่ะ เราเห็น แลว้เวลามนัมาเจออยา่งนั้นท่านถึงน ้าตาไหลเลย น ้าตาไหลเพราะครู
บาอาจารยข์องเราท่านเป็นจริงของท่าน ท่านอยูด่ว้ยคุณธรรมของท่าน วิหารธรรมๆ ท่านเป็น
พระอรหนัต ์ ท่านมีความสุข ท่านมีคุณธรรมในหวัใจ ท่านไม่เห็นแก่ปากแก่ทอ้ง ท่านไม่เห็นแก่
อาหารความเป็นอยู ่ ท่านไม่เคยเห็นอยา่งน้ี เห็นเร่ืองของภายนอกมีคุณค่าเลย ท่านไม่เคยเห็นส่ิง
ท่ีออกนอกใจของท่านจะมีคุณค่าเลย ท่านมีคุณธรรมของท่าน 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเวลาหลวงปู่ เจ๊ียะ หลวงตาท่านเคยประสบอยา่งน้ี ท่านคิดถึงครูบาอาจารย ์
น ้ าตาร่วงนะ น่ีผูรั้บ รับดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิไง เพราะมนัไม่ตอ้งการ ไม่ตอ้งการส่ิงใดทั้งส้ิน 
แต่มนัเป็นไปดว้ยอ านาจวาสนาบารมีของคน คนท่ีมนัมีคุณธรรมข้ึนมา มนัเป็นแรงดึงดูดข้ึนมา
เอง ถา้แรงดึงดูด น่ีผูรั้บท่ีสะอาดบริสุทธ์ิไง ถา้รับมาแลว้เป็นประโยชน์อะไร 

ดูหลวงปู่ มัน่สิ เวลาสมยัสงครามโลก มนัไม่มีส่ิงใดหรอก ขาดแคลนไปหมดน่ะ เวลาได้
ส่ิงใดมา เขามาถวายผา้ใหพ้ระถ่ายก่อน ถ่ายผา้ คือผา้มนัขาด ผา้มนันุ่งไม่ไดแ้ลว้ก็ถ่าย จนหลวง
ตาท่านทนไม่ได ้“ใหเ้ขาๆ แลว้หลวงปู่ ใชอ้ะไรล่ะ” 

“หวัหนา้ เด๋ียวมนัมาเอง” 

น่ีไง ผูรั้บ ไม่ไดรั้บเพื่อตวัตนเลย ไม่ไดรั้บเพื่อเราเลย ไม่ไดรั้บเพื่อสะสมส่ิงใดเลย รับมา
แลว้ไอพ้วกท่ีปลายออ้ปลายแขม ไอส้ามเณรนอ้ยไม่มีใครดูแลมนั ถา้มนัขาดแคลน ใหม้นัไป
ก่อน ส่ิงใดท่ีมนัขาดแคลนมา ใหม้นัไปก่อน แลว้หวัหนา้ หวัหนา้ไม่เป็นไร ช่างมนั ช่างมนั 

ปฏิคาหกไง ผูรั้บ รับดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ รับมาแลว้เพื่อเจือจานหมู่คณะไง น่ีไง บุญ
ไงๆ ถา้เราแสวงหามาดว้ยความทุกข์ความยาก ของเรามนัลอยมาจากฟ้าหรือ เงินทองเขามาแจก
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ใช่ไหม เงินทองเราไม่ลงมือท ามนัมาไดอ้ยา่งไร มนัมาดว้ยสติปัญญาของเรา มนัมาดว้ยการ
กระท าของเรา ปฏิคาหก ดว้ยสะอาดบริสุทธ์ิ ไดแ้ลว้พอใจเสียสละ สละแลว้มีความภมิูใจ ภมิูใจ
เพราะเราเห็นเรารู้ เรารู้ว่าผูรั้บข้ึนมา ครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมๆ ใหธ้รรมเป็นทานๆ ในหวัใจมี
คุณธรรมหรือเปล่า 

ถา้ในหวัใจมนัมีคุณธรรม มนัเป็นธรรมอยู่แลว้ มนัเป็นธรรมตั้งแต่เขายงัไม่ให ้ มนัเป็น
ธรรมตั้งแต่เขายงัไม่มา มนัเป็นธรรมตั้งแต่ในหวัใจน่ะ ถา้หวัใจมนัเป็นธรรม มนัจะเป็นกิเลสไป
ไดอ้ยา่งไร ผูรั้บ รับดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ แลว้มนัท าความสะอาดบริสุทธ์ิ ส่ิงท่ีความสะอาด
บริสุทธ์ินั้น น่ีพดูถึงว่าแก่นของศาสนา 

แลว้เราเกิดมา เราเกิดเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เราก็อยากหาท่ีพึ่งท่ียดึเหน่ียว
ท่ีความมัน่คงของเรา แลว้เรา จิตใจของเรามนัก็มีกิเลส มีตณัหาความทะยานอยากปิดหวัใจของ
เรา มนัมีไข่ครอบง าไวไ้ง แลว้เราก็เป็นแค่เช้ือในไข่นั้นน่ะ แค่เช้ือไม่ไดฟั้กเป็นตวั เป็นเช้ืออยูใ่น
ไข่ ไข่แดงนัน่น่ะ แลว้เราจะไปรู้อะไรขา้งนอกมนัถูกหรือมนัผดิล่ะ เราจะไปรู้อยา่งไรล่ะ ฉะนั้น 
เวลาการกระท าของเรามนัถึงลุ่มๆ ดอนๆ ไง การกระท าของเรามนัถึงมีผดิพลาดไง เราเป็นเช้ือ
นะ ไข่ท่ีมีเช้ือ มนัยงัไม่ไดฟั้กเป็นตวั มนัเป็นเช้ือ เป็นวุน้ แลว้มนัจะรู้อะไรถูกอะไรผดิล่ะ มนัจะ
รู้ส่ิงใดล่ะ มนัก็ตอ้งลุ่มๆ ดอนๆ อยา่งน้ี 

น่ีไง เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เราก็หวงัคุณงามความดี ใหธ้รรมเป็น
ทาน ใหธ้รรมเป็นทาน ธรรมนั้นมาจากไหน ธรรมนั้นท าอยา่งไรล่ะ แลว้ถา้ธรรมเป็นจริง เรา
ตอ้งเขม้แขง็ของเรา เราตอ้งมีสติปัญญาของเรา เราตอ้งฝึกฝนของเรา  

น่ีไง ฟังธรรมๆ ตอกย  ้าในหวัใจ อยา่ด้ือนกั อยา่ดีดดิ้นนกั ใหม้นัลงกบัองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ใหล้งกบัคุณธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ หวัใจน้ีอยา่ด้ือนกั เก่ง
ขนาดไหน หาเหตุหาผล หาปัจจยัเทียบเคียงสิ มนัเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง ถา้เป็นจริง เป็นสมบติั
ของเรา 

น่ีฟังธรรมๆ ฟังธรรมเพื่อหวัใจดวงน้ี ถา้หวัใจดวงน้ีมนัประเสริฐ มนัดีข้ึนมา เป็นศาสน
ทายาทนะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยากร้ือสัตวข์นสัตว ์ ร้ือสัตวข์นสัตวก์็ร้ือสัตวห์วัใจ
เราน่ีแหละ ถา้หวัใจเราไดร้ื้อไดค้น้ดว้ยมรรค ดว้ยสัจจะ ดว้ยความจริง มนัจะพฒันาข้ึนมา ศาสน
ทายาทใหมี้คุณธรรมในใจของเรา ใหใ้จเรามีธรรมเพื่อประโยชน์กบัชีวิตน้ี เอวงั 


